
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 4490 /VP-KTN 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 
an toàn giao thông  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

  
 

     Kính gửi:   
- Các Sở: Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;     
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 495/UBATGTQG ngày 30/10/2018 và Công văn 
số  498/UBATGTQG ngày 02/11/2018 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia 
về việc nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi 
mô tô, xe máy và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại 
Việt Nam, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau: 

Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông , Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 
nhiệm vụ, tăng cường thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Ủy ban an toàn 
giao thông Quốc gia liên quan đến trách nhiệm của địa phương tại các Công văn 
trên. 

(Công văn số 495/UBATGTQG, 498/UBATGTQG được gửi kèm qua 
eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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